Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0411/17
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 2/2017
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,04

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 7. června 2017

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,04 – 20,44 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti ZML

| ZML

| Faistaver Zdeněk
| Farský David
| Chuchlík Josef
| Janata Pavel
| Janata Pavel st.
| Janatová Irena
| Jiříček Karel
| Kříž Vítězslav, Ing.
| Mach Stanislav
| Malík Martin, MUDr.
| Maťátko Jiří, Ing.
| Šimůnek Jan, Ing.
| Šimůnek Pavel, Bc.
| Šlechta Vít, MUDr.
| Vejnar Pavel

| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| starosta
| zastupitel
| zastupitelka
| 2. místostarosta
| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| zastupitel
| 1. místostarosta
| radní
| radní
| zastupitel

| nepřítomen (omluven)
| přítomen
| přítomen (odchod 19,50_omluven)
| přítomen
| přítomen
| přítomna
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| přítomen
| nepřítomen (omluven)
| nepřítomen (omluven)
| nepřítomen (příchod 19,21)
| přítomen

| ZML je usnášeníschopné.
| Hosté

| ředitelka PO MŠ paní Dana Kousalová a její zástupkyně paní Alena Kloboučková
| ředitelka PO MZŠ paní Mgr. Jana Marková a její zástupkyně paní Mgr. Kateřina Krejčová

| Zapisovatel

| Pavel Janata

| Ověřovatelé zápisu

| Janatová Irena, Ing. Maťátko Jiří

| Návrh na složení návrhové komise:

| MUDr. Malík Martin, Pavel Vejnar

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 9
| Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach
| Maťátko
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Malík, Vejnar
| Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

| 1a Program jednání

Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Interpelace zastupitelů s ředitelkami PO MZŠ a MŠ Libštát,
Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát,
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017,
Aktuální záležitostí a informace | starosta,

 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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IČ: 00275891
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8. Diskuse | zastupitelé, občané,
9. Závěr.
| Připomínky:
Vzhledem k pozvaným hostům, navrhuji po projednání bodu č. 1a, přejít k projednávání bodu 4. Poté se
vrátíme k projednávání bodu č. 1b a následujících bodů.
| Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0

| Čas 20,04

| Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Vejnar
|–
|–
| Program jednání byl schválen.

| 1b Kontrola plnění usnesení

| Předkladatel

| Pavel Janata

| Podklady:
Souhrn přijatých usnesení ZML č. 1/2017 | 8. března 2017
Z 2017/001
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 1-3/2017.
Z 2017/002
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV č. 1/99 o vytvoření
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Libštát, schvaluje ji a ukládá starostovi
Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji na úředních deskách
dle správního řádu.
Z 2017/003
ZML vzalo na vědomí „ inventarizační zprávu z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 31. ledna
2017“ a rozhodlo k datu dnešního jednání ZML | 8. 3. 2017 | vyřadit z majetku městyse předměty a
nedokončené investice podle „ soupisu předmětů navržených k odpisu dle provedených inventur za rok 2016“,
které je přílohou č. 1 zápisu z jednání hlavní inventarizační komise.
Z 2017/004
ZML, v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje rozpočet městyse Libštát na rok 2017 podle přílohy předložené k tomuto bodu jednání č.
j. ÚM Lib - 0184/17, s tím, že výdaje v § 34xx – individuální účelové dotace organizacím budou podle
rozhodnutí RML zapracovány do odpovídajících paragrafů.
Příjmy ve výši
Výdaje ve výši
Financování

17 455 349,74 Kč
17 903 464,00 Kč
+448 115,33 Kč.

Z 2017/005
ZML po projednání schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP – 12 – 4007094/VB1, SM, Libštát, pč. 1065/5, Otakar Šádek – kNN, mezi těmito
smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a
městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Z 2017/006
ZML po projednání schvaluje záměr a podání žádosti o dotaci na akci stavba technické zázemí
k víceúčelovému sportovnímu hřišti v Libštátě, které je ve vlastnictví městyse Libštát, z Libereckého kraje,
z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
podprogramu program rozvoje venkova, dotační titul DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti. Termín podání do 28. 4. 2017. Dále ZML schvaluje vyčlenění finančních prostředků v
rozpočtu městyse Libštát 2017 na vlastní podíl žadatele. Projekt je v souladu s aktuálním strategickým
rozvojem Městyse Libštát. Podání žádosti zajistí starosta městyse Libštát.
tímto konstatuji, že výše uvedené usnesení Z 2017/002, navrhnu vzhledem k nově zjištěným a dohledaných
dokumentům, v bodě č. 7 zrušit. Usnesení Z 2016/013 | pozemkové úpravy | se řeší.
| Čas 20,07
| Předkladatel

| 2 Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace
| Pavel Janata | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL

| Podklady:
Výpisy účtů DSO KL k 30. 4. 2017_ jsou v příloze k tomuto bodu
Stavy účtů k 31. 3. 2017
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

12 220 435,08 Kč
4 139 241,76 Kč
587 913,21 Kč
44 593,08 Kč

Součet

16 992 183,13 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

88 480,41 Kč

Stavy účtů k 30. 4. 2017
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

12 100 573,73 Kč
4 178 705,16 Kč
587 918,11 Kč
44 593,45 Kč

Součet

16 911 790,45 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

55 369,88 Kč

Stavy účtů k 30. 5. 2017
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů

12 169 762,94 Kč
4 218 168,56 Kč
587 923,01 Kč
44 593,82 Kč

Součet

17 020 448,33 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna

91 975,42 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 30. 4. 2017_ jsou v příloze k tomuto bodu
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát a DSO KL
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse:
–––
| Čas 20,15
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:
Zápisy z jednání RML č. 4-6/2017 | byly členům ZML umístěn na web pro zastupitele i do přílohy
k tomuto bodu.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 4-6/2017.
| Komentář předkladatele:
–––
| Diskuse:
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 10
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 1
| Jiříček
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem

Z 2017/007

| Čas 19,09
| Předkladatel

| 4 Interpelace zastupitelů s ředitelkami PO MZŠ a MŠ Libštát,
| RML, ZML

| Hosté

| ředitelka PO MŠ paní Dana Kousalová a její zástupkyně paní Alena Kloboučková
| ředitelka PO MZŠ paní Mgr. Jana Marková a její zástupkyně paní Mgr. Kateřina Krejčová

| Podklady:
Podklady v uvedené v komentáři od PhDr. Mgr. Dany Janečkové, vedoucí oddělení dozoru Liberec, MV
e-mail od starostky obce Bělé, týkající se tohoto bodu
| Komentář předkladatele:
na žádost ZML byli pozvání ředitelky PO MZŠ a MŠ, včetně jejich zástupkyň k interpelacím
Na RML aktuálně projednáváme i spádovost mateřské a základní školy, k tomuto tématu Vám předkládám
informace z projednávání:
Vážený pane starosto,
zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo k novelizaci zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), a to zčásti již od 1. září 2016, zčásti od 1. ledna 2017 (další změny budou nabývat
účinnosti postupně až do roku 2020).
V návaznosti na tuto skutečnost bychom Vás touto cestou chtěli informovat o změně spočívající v povinnosti
obcí zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3
školského zákona.
Za tímto účelem obec podle § 179 odst. 2 školského zákona:
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Z rejstříku škol a školských zařízení zveřejněného na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy vyplývá, že městys Libštát je zřizovatelem jedné mateřské školy, její školský obvod je tak
tvořen územím městyse.
Zároveň může nastat situace, kdy obec, která není sama zřizovatelem mateřské školy, by mohla uzavřít
dohodu s městysem Libštát o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy zřizované městysem
Libštát Dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více
mateřských škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou
vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Jedná se o situaci analogickou ke stanovení spádových obvodů základních škol.
V příloze připojujeme metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra k této
problematice. Další informace k této problematice můžete nalézt také na webových stránkách našeho odboru
na adrese http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-1-stav-od-1-1-2017.aspx.
V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici. Zároveň Vám nabízíme možnost společného zpracování
návrhu obecně závazné vyhlášky, pokud se k jejímu vydání rozhodnete přistoupit.
Zároveň Vám nabízíme možnost zúčastnit se metodického dne k této problematice, který bude oddělení
dozoru pořádat v termínech stanovených dle požadavků obcí.
Děkujeme za spolupráci
S pozdravem a přáním příjemného dne
PhDr. Mgr. Dana Janečková
vedoucí oddělení dozoru Liberec
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstvo vnitra
e-mail starostky Bělé:
Zdravím, dle zaslaných informací od paní Janečkové, bych tě ráda požádala, zda bychom spolu mohli
vyřešit spádovost jak školy, tak školky - pod Městys Libštát. Ono tak vlastně dlouhodobě funguje, ale podle
nového zákona, to musí být stanoveno dohodou ve vyhlášce.
Mohl by si s tímto materiálem seznámit a dát mi vědět, zda to budeme moci uzavřít s Libštátem?
Děkuji a přeji pohodový pátek.
Alena Mihulková- starostka obce Bělá. 775203677
Předběžně jsme tento bod projednávali na minulém jednání RML, 1. místostarosta Ing. J. Šimůnek zjistil
další informace, na základě kterých jsme k dalšímu projednávání přizvali ředitelku MZŠ, paní Mgr. Jana
Markovou a ředitelku MŠ, paní Danu Kousalovou
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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V diskusi byl s oběma ředitelkami probrán současný stav, kapacitní možnosti a očekávaný demografický
vývoj. K rozšíření školských obvodů neměly ředitelky námitek. RML požádala ředitelky o zpracování aktuální
kalkulace nákladů na jednoho žáka za účelem stanovení smluvního příspěvku dotčených obcí na provoz.
V případě nezanedbatelného rozdílu i v rozlišení na žáka prvního a druhého stupně MZŠ. Obě ředitelky byly
rovněž informovány o požadavku ZML na jejich účast na příštím jednání ZML.
Tento bod byl projednáván již na minulém a předminulém jednání RML, na minulém jednání RML byli
přítomni ředitelky PO MZŠ a MŠ Libštát, které byli požádáni o zpracování aktuální kalkulace nákladů na
jednoho žáka za účelem stanovení smluvního příspěvku dotčených obcí na provoz.
V diskusi byl s oběma ředitelkami probrán současný stav, kapacitní možnosti a očekávaný demografický
vývoj. K rozšíření školských obvodů neměly ředitelky námitek. RML požádala ředitelky o zpracování aktuální
kalkulace nákladů na jednoho žáka za účelem stanovení smluvního příspěvku dotčených obcí na provoz.
V případě nezanedbatelného rozdílu i v rozlišení na žáka prvního a druhého stupně MZŠ. Obě ředitelky byly
rovněž informovány o požadavku ZML na jejich účast na příštím jednání ZML.
RML | č. 6 | se seznámila s předloženými podklady | náklady na jednoho žáka MZŠ a MŠ |. Dotazy na ředitelky PO
MZŠ a MŠ budou k tomuto tématu vzneseny na červnovém jednání ZML na které jsou pozvány
| Diskuse:
v diskuzi k tomuto bodu se řešily otázky týkající se spolupráce MŠ a MZŠ se zřizovatelem, vybavenost škol,
inkluze, setkání s populárními sportovci, vědátory či politiky, zapojení školy so šablon | dotace | podněty na
zastupitele a další provozní záležitosti.
| Čas 20,17
| Předkladatel

| 5 Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky městyse Libštát,
| Pavel Janata

| Podklady:
a | závěrečný účet městyse Libštát 2016 | zpráva o přezkoumání | výsledovka | rozvaha a FIN
b | účetní závěrka | rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztrát, příloha a protokol o výsledku inventarizace
majetku, závazků a pohledávek je vzhledem k velkému rozsahu dokumentů k nahlédnutí na úřadě
městyse Libštát
c | protokol o provedené veřejnoprávní kontrole PO MZŠ
d | protokol o provedené veřejnoprávní kontrole PO MŠ
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok
2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2016, ze dne
16. 5. 2017 a ostatních podložených výkazů, ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2016.
| Komentář předkladatele:
ZML jsou předloženy k seznámení dokumenty, na základě kterých by mělo ZML schválit závěrečný účet
městyse Libštát 2016 a účetní závěrku.
| Diskuse
–––

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 1:
pro: 11
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2017/008
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení 2:
pro: 11
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2017/009
| Čas 20,20
| Předkladatel

| 6 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
| Pavel Janata | ve spolupráci s hlavní účetní paní Hankou Matouškovou

| Podklady:
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu městyse Libštát na rok 2017, podle přílohy
rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o

932 533,60 Kč
958 351,40 Kč

Schodek rozpočtu je ve výši
| zapojení výsledku hospodaření z minulého roku |

- 25 817,80 Kč

| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji navrhuji ZML projednat a schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu
městyse Libštát na rok 2017.
Příjmy:
- dotace z úřadu práce | na mzdy
- dotace PO MŠ | šablony | obdobnou dotaci obdrží i MZŠ
- dotace _les | za loňský rok
- finanční vypořádání – Mikroregion Pojizeří | vratka | kamerový systém a výsuvný sloupek MZŠ
- zrušený odvod loterií | změna zákona
- daň z příjmů za obce | právnických osob | proúčtování
Výdaje:
- rozpuštění mezd z ÚP
- převod dotace pro PO MŠ
- rozpuštění dotace| les
- rozhlas | navýšení o kabelizaci vedení rozhlasu na nové sloupy el. NN v lokalitě u Prášků přes Olešku
na druhou stranu | a o předpokládanou částku za odeslané SMS
- nebytové hospodářství – ordinace | po panu MUDr. Adamovi | řešíme vypovězení smlouvy
- daň z příjmů za obce | právnických osob | proúčtování
- pohřebnictví fa. za zpopelnění | paní Dragounové z DPS | bez dědiců | částka nám bude proplacena
pokud bude dědictví, nebo požádáme ministerstvo
| Diskuse
–––
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0411/17
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2017/010
| Čas 20,25
| Předkladatel

| 7 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| případné AZAI budou ZML sděleny na jednání:
1_Zrušení usnesení č. Z 2017/002
ZML se seznámilo s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV č. 1/99 o
vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Libštát, schvaluje ji a
ukládá starostovi Pavlu Janatovi a místostarostovi Ing. Janu Šimůnkovi tuto vyhlášku podepsat a vyvěsit ji
na úředních deskách dle správního řádu.
Na základě podnětu Ministerstva vnitra, odboru kontroly, jsme přijali výše uvedené usnesení. Dohledali jsme
však vyhlášku č. 5/2007, která již OZV č. 1/99 v roce 2007 zrušila. Avšak tuto vyhlášku MV od nás nikdy
neobdrželo a nebylo o ní informováno, proto nás požádalo, abychom ji zrušili. Na MV se posílají vždy
všechny vyhlášky ke kontrole a k založení a evidování. Vzhledem k těmto skutečnostem i po dohodě s MV,
navrhuji usnesení č. Z 2017/002 zrušit. Zároveň Vám k této informaci předkládám platnou směrnici č.
7/2007, která řešila pravidla a postup při poskytování úvěrů. Tuto směrnici navrhuji také zrušit. Zároveň
upozorňuji na dokument v příloze týkající se informací k úvěrům poskytovaných obcí.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, na základě předložených informací a dokumentů, rušení usnesení č. Z 2017/002.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2017/011
2_Informace z Mikroregionu Pojizeří ze dne 6. 6. 2017 | nutné věci k projednání a schválení
Na včerejším jednání Mikroregionu Pojizeří byla schválena darovací smlouva mezi Mikroregionem Pojizeří a
Městysem Libštát na výsuvný elektrický sloupek zabraňující vjezdu k budově základní školy. Tuto darovací
smlouvu musí schválit i naše ZML.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje uzavření darovací smlouvy, mezi těmito smluvními stranami: Mikroregion
Pojizeří, se sídlem Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil, IČ: 69861285 a Městysem Libštát, se
sídlem Libštát 198, 512 03 Libštát, IČ: 00275891, na výsuvný elektrický sloupek zabraňující vjezdu
k budově Základní školy v Libštátě. A pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.
| Diskuse
–––
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0411/17
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 11
| Farský, Janata, Janata st., Janatová, Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Šlechta, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 0
|–
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem
Z 2017/012
3_Informace z Mikroregionu Pojizeří ze dne 6. 6. 2017 | nutné věci k projednání a schválení
Na včerejším jednání Mikroregionu Pojizeří byl schválen závěrečný účet Mikroregionu Pojizeří za rok 2016,
který máte k dispozici k nahlédnutí. ZML bere závěrečný účet Mikroregionu Pojizeří za rok 2016 na vědomí.
4_protokol o jednání Okresního soudu v Semilech, ze dne 2. 6. 2017, týkající se určení vlastnického práva státu
k nemovitostem.
| Návrh na usnesení, který vzešel v průběhu projednávání tohoto bodu:
ZML po projednání, bere na vědomí protokol o jednání Okresního soudu v Semilech, čj. 5C 204/2015 ze
dne 2. 6. 2017, týkající se určení vlastnického práva státu k nemovitostem a po obdržení písemného
rozsudku neukládá starostovi učinit žádná opatření.
| Diskuse
–––
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 9
| Farský, Janata, Janata st., Jiříček, Kříž, Mach, Malík
| Maťátko, Vejnar
proti: 0
|–
zdržel se: 2
| Janatová, Šlechta
| Návrh předkladatele na usnesení byl schválen pod číslem

Z 2017/013

Další informace | dotace podané a získané, návštěva Ortrandu, utržený svah pod komunikací na Bělou odsouhlasení dokumentace, vodovod a komunikace Vyšehrad, restaurace-venkovní terasa

| Čas 20,40
| 8 Diskuze | zastupitelé, občané
| Irena Janatová
informovala o špatném stavu komunikace na pozemku pč. 1801/41 | od křižovatky u RD paní Netřebské
k bytovým domům pod žel. zastávkou.

| Čas 20,44

| 9 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2017/007
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 4-6/2017.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 0411/17
Z 2017/008
ZML v souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednalo závěrečný účet obce za rok
2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Z 2017/009
Na základě předložené zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Libštát za rok 2016, ze dne
16. 5. 2017 a ostatních podložených výkazů, ZML schvaluje účetní závěrku městyse Libštát za rok 2016.
Z 2017/010
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu městyse Libštát na rok 2017, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 1 na rok 2017.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o

932 533,60 Kč
958 351,40 Kč

Schodek rozpočtu je ve výši
| zapojení výsledku hospodaření z minulého roku |

- 25 817,80 Kč

Z 2017/011
ZML po projednání, na základě předložených informací a dokumentů, rušení usnesení č. Z 2017/002.
Z 2017/012
ZML po projednání, schvaluje uzavření darovací smlouvy, mezi těmito smluvními stranami: Mikroregion
Pojizeří, se sídlem Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil, IČ: 69861285 a Městysem Libštát, se
sídlem Libštát 198, 512 03 Libštát, IČ: 00275891, na výsuvný elektrický sloupek zabraňující vjezdu
k budově Základní školy v Libštátě. A pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.
Z 2017/012
ZML po projednání, bere na vědomí protokol o jednání Okresního soudu v Semilech, čj. 5C 204/2015 ze
dne 2. 6. 2017, týkající se určení vlastnického práva státu k nemovitostem a po obdržení písemného
rozsudku neukládá starostovi učinit žádná opatření.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

Irena Janatová
ověřovatel
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Ing. Jiří Maťátko
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

